
53

ет формализованную структуру самого документа. Такая структура
и разделение зон ответственности предполагает, что метаинформация
электронного документа будет дополняться в процессе всего его жиз-
ненного цикла, и при подготовке его к архивному хранению дополнит-
ся новой информацией. Такой документ возможно достаточно просто
переместить из одной системы в другую, а сам он представляет из себя
разложенные в реляционную базу данные, связанные определенными
признаками. Вопрос конвертации текстовой части документа нами не
рассматривается, поскольку сам архивный текстовый формат оконча-
тельно еще не определен (предлагается использование PDFa).

Важным аспектом в таком комплексном подходе, безусловно, яв-
ляется совместимость форматов, а также существующих и перспек-
тивных баз данных при выходе на базы данных Польши, Чехии, Сло-
вакии, Венгрии, Румынии, России, стран Балтии, Беларуси, Молдовы
и других стран с целью объединения ресурсов «украиники» в зару-
бежных архивах, создание материальных баз данных, настройка до-
ступа к существующим базам данных, копирование материалов, хра-
нящихся в архивах других стран.

Юрій ковтанюк 

ПроЕкт НормативНо-Правового акта УкраїНи
«ПоряДок роБоти з ЕлЕктроННими ДокУмЕНтами

в ДіловоДстві  та їх ПіДготовки
До ПЕрЕДачі На архівНЕ зБЕрігаННя»

1. Врахування вимог архівістів до електронних документів, як
одна з найважливіших умов організації електронного діловодства.

2. Створенню проекту «Порядку роботи з електронними докумен-
тами в діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання»
(далі – Порядок) передувала масштабна науково-дос лідна та методич-
на робота Українського науково-дослідного інс титуту архівної справи
та документознавства і Центрального державного електронного архіву
України.

3. Разом з проектом Порядку Державною архівною службою Ук-
раї ни (далі – Укрдержархів) було підготовлено ще дев’ять про ектів
нор мативно-правових актів:

– Перелік форматів даних електронних документів постійного
і тривалого (понад 10 років) зберігання;
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– Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електро-
нних документів;

– Вимоги щодо найменування файлів електронних доку мен тів;
– Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових до-

кументів;
– Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних до-

кументів;
– Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного при-

мірника описів справ постійного зберігання;
– Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників 

описів справ постійного зберігання;
– Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок справ 

з архівними електронними документами;
– Вимоги щодо найменування файлів обкладинок справ з ар хів  ни-

ми електронними документами.
4. Про проект нової редакції Постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 28.10.2004 р. № 1453 «Про затвердження Типового порядку 
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої вла-
ди», що було підготовлено Укрдержархівом для узгодження з загаль-
ними принципами організації роботи з електронними документами, 
запропонованими у Порядку.

5. Про основні принципи, якими керувалися розробники По рядку.
6. Про особливості роботи з електронними документами в ді ло-

вод стві.
7. Про основні засади підготовки електронних документів до пе-

ре дачі на архівне зберігання.
8. Про необхідність розвитку та вдосконалення термінології елект-

ронного документознавства.
9. Про основні труднощі, що можуть виникнути під час впрова-

дження Порядку.
10. Перспективні напрями подальших досліджень щодо орга-

нізації електронного документообігу з використанням електронного 
цифрового підпису.
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